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هل تعلم ؟

رئيس التحرير:
علي البدري

طاعة اهلل
 ه������و ال�����رح�����م�����ن ن���ع���ب���ده

ه�����و ال������َخ������اق وال������������رّزاق

 ل���ه ال���ص���ل���وات وال��رك��ع��ات

زك��������اة ال�����م�����ال ُن���خ���رج���ه���ا

 ن����ص����وم ل���رب���ن���ا ال���ش���ه���را

ن������ق������رؤه هلل  ك��������ت��������اب 

ت����رب����ي����ن����ا ع�����ل�����ى ال����ح����ق

ن���ع���ب���ده ال������ن������اس  ورب 

ون������ش������ك������ره ون�����ح�����م�����ده

ك����ي����ف ال������ن������اس ت���ج���ح���ده

ل����ه ال���ط���اع���ات وال����دع����وات

ون����رج����و ع���ن���ده ال��ح��س��ن��ات

وم������ن������ه ن����ط����ل����ب األج���������را

أم�������را ل�������ه  ن����ع����ص����ي  وال 

ع���ل���ى اإلي�����م�����ان وال����ص����دق

ف�����ي ال���ف���ع���ل وف������ي ن��ط��ق

�شعر:كمال ر�شيد
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يف هذا العدد

هل تعلم ؟

كلمة امل�سرف العام:

14

9

20

 �سماحة ال�سيخ احمد ال�سايف دام عزه

بسم اهلل الرحمن الرحيم

وآل��ه  محمد  على  وال��س��ام  وال��ص��اة 
الطيبين الطاهرين.

السام عليكم يا أحبائي وأبنائي  االعزاء. 

ها نحن نزف اليكم البشرى بحلول شهر 

فيه  ان��زل  ال��ذي  رمضان(   شهر   ( الصيام 

الهدى  من  وبينات  للناس  ه��دى  ال��ق��رآن 

هذا   في  والمؤمنات  والمؤمنون  والفرقان 

فإنهم  االطفال  وأم��ا   ، يصومون  الشهر 

وقراءة  الصوم  كيفية  الكبار  من  يتعلمون 

القرآن وحفظه ويتعلمون االخاق الفاضلة .

بعناية  حضيت  هذه  مجلتكم  بأن  وانبئكم 

المقدسة  الحسينية  للعتبة  العامة  االمانة 

فقد وافق أمينها العام سماحة الشيخ  عبد 

تمويلها  على  ع��زه(  )دام  الكربائي  المهدي 

تأسيًا   ) 250 دينار عراقي   ( بمبلغ  لتباع  ودعمها 

بأختها مجلة ) الحسيني الصغير( ..

مّنا  وانتظروا  والتوفيق  بالخير  لنا  أدع��و  أعزائي 

اصدارات أخرى غير مجلتكم ) براعم الخير (  واهلل 
الموفق .

يتنزل فيها   ، ألف شهر  ليلة عظيمة فهي خير من  ، وهي  األواخر من شهر رمضان  العشر  القدر في  ليلة  ان 
جميع المائكة ، ويتنزل فيها ) الروح ( الذي هو مخلوق عظيم يمنح المخلوقات الحياة بأمر اهلل ، فيتم تحديد 

رزق االنسان وكل ما سيجري عليه في سنته المقبلة في هذه الليلة المباركة ، ويستحب إحياؤها بالعبادة  .

للتواصل معنا  :
  مدرسة االمام الحسين

في العتبة الحسينية المطّهرة 
أو على االنترنت 

براعم الخير على ) الفيس بوك (

هاتف:
07801144304
0776325071

المشرف العام :
الشيخ احمد الصافي

رئيس التحرير:
علي البدري
تحرير :
الشيخ بدر العلي
محمد ياسر
فاح الحسناوي
عاء ضمد
سعد مرزوك

مدير التحرير:
عاء االسدي

رسوم:
كمال الباشا
مهند حسن

وفاء عباس

تصميم :
علي جواد سلوم

info@alhussain-sch.org
بريد االلكتروني

اأخالق املع�سومني

جحا القا�سي

النمر امللطخ
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ما هذا يا ب�شمة 
في  تاأكلين  اأنت 

�شهر رم�شان ..
انت مفطرة 

ولكن  مفطرة  اأنا   .. نعم 
بذلك  اح��دًا  تخبري  ال 

فاأنا جائعة جدًا 

انها  ت��ع��ال��ي وك��ل��ي م��ع��ي 
نخبر  لن  و�شوف  لذيذة 

اأحدًا بذلك ..

كان  اإن  الأرى  ان��ت��ظ��ري 
احدًا  �شيرانا اأم ال ..

فاأنت  ابنتي  ي��ا  انتبهي 
�شائمة ال تن�شي ذلك ..

اأنا ...اأنا .. نعم 
انا �شائمة .. لقد ن�شيت 

في الواقع يا اأمي ..
انا ل�شت �شائمة .. 
وال اريد اأن اأكذب 

وال اريد اأن اأ�شتمر في 
الخطاأ ..

اأح�شنت يا اأبنتي ..
االعتراف بالخطاأ ف�شيلة  
، لكن لما اأفطرِت واأذهبت 
يومًا من ال�شيام الم�شتحب 

قبل رم�شان .

م�شاركات
الإخال�ص يف 

ال�شيام
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نعم يا اأمي اإنها �شديقتي ب�شمة هي 
التي اأغوتني لكي اأفطر .. ووجدت 

انني بعد اأن اأفطرت بداأت اأكذب

هيا اأخبريني ما الذي جعلك 
تفطرين هذا اليوم ..اظنك 

تريدين اأن تتكلمي  يا 
عزيزتي 

ما اأن يخطاأ االن�شان حتى تتوالى 
عليه االخطاء فاحذري يا اأبنتي 

.. من رفاق ال�شوء  واأختاري 
�شديقة تقربك من اهلل 

اليوم   كثيرة  اأخطاءًا  اقترفت  لقد 
منه  واطلب  اهلل  اأ�شتغفر  ان  يجب 
التوبة قبل اأن يبداأ �شهر رم�شان .. 

وا�شتعد لل�شيام ..  بقلب �شليم

ُنوِب،  الذُّ ِم��َن  فيِه  اْغ�ِشْلني  َالّل�ُهمَّ 
َواْمَتِحْن  اْلُعُيوِب،  ِمَن  فيِه  ْرني  َوَطهِّ
ُمقيَل  يا  اْلُقُلوِب،  ِبَتْقَوى  فيِه  َقْلبي 

َعَثراِت اْلُمْذِنبيَن
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 نعم يا أحمد فهنالك
 مسجد قريب لنذهب
ونصلي فيه ..

انظر يا اأخي اإن هذا 
الرجل يتو�شاأ بطريقة 
خاطئة يجب اأن ننبهه 

ف�شوف لن تقبل �شالته ..

نعم يا حممود اأنا الحظت 
ذلك اأي�شًا لكن يجب اأن 

نخربه بذلك بطريقة موؤدبة 
وال جنرح م�شاعره فهو رجل 

اأكرب مّنا �شنًا 

ال�شالم عليكم يا �شيدي ..
اأنا واأخي اختلفنا يف كيفية 

الو�شوء ال�شحيح فهل حتكم بيننا 
اأينا اأ�شح و�شوءًا 

نعم ومل ال .. تو�شئا اأمامي 
و�شاأخربكما من هو �شاحب 

الو�شوء ال�شحيح 

نعم يا اأحمد  وهل الدين اإال اخللق 
القومي الذي اأمر به اهلل تعاىل .. 
لكن كيف تنوي اأن تخربه بذلك؟

لدي فكرة تعال معي 
و�شيوفقنا اهلل فيها ..

  احلمد هلل لقد اأجنزنا ما كلفنا به اأبي  .. لكنني 
اأعتقد اأن وقت االأذان قد حان لن�شرع ون�شلي جماعة 

..

نعم يا اأخي فهنالك م�شجد 
قريب لنذهب ون�شلي فيه ..

�شيناريو:علي البدري
ق�شة ر�شوم وتلوين رقمي: مهند ح�شن

املعلم ال�شغري
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ثم قام حممود  يتو�شاأ وي�شرح طريقة الو�شوء ..فقام اأحمد  يتو�شاأ وي�شرح طريقة الو�شوء ..

واالآن اأخربنا يا �شيدي من هو 
االأ�شح و�شوءًا ؟

كالكما �شحيح ، وكالكما اأ�شح من و�شوئي 
رمتاين مبوقف �شيدا �شباب اأهل  وقد ذكَّ

اجلنة )احل�شن واحل�شني ( عليهما ال�شالم .. 
عندما علما ذلك ال�شيخ الكبري ..  

ق هوؤالء الربعمان    اللهم اأحْلِ
باأئمتنا واأجمعني بهم  يف 

رحمتك الوا�شعة 
وثبتني على طريقهم يف امل�شري 
اإليك فاإنهم �شفن النجاة بهم 

نقتدي واليك نلتجاأ 
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ا�شحك
�شياحة مع جحا

س�����اف�����ر 
مصر  دولة  الى  وآمنة  عمار 

العربية  وكانت رحلتهما الى مصر 
فسالناهما  المبارك  رمضان  شهر  في 

عن اي مكان ذهبا فقاال: ذهبنا الى القاهرة 
يعود  التي  العربية  مصر  جمهورية  عاصمة 
حيث  اإلس��ام��ي   العصر  فجر  إل��ى  تاريخها 

بن  عمر  الثاني  الخليفة  زمن  في  فتحها  تم 
حكمها  الفسطاط  هو  القديم  القاهرة  اسم  وكانت  الخطاب 

البيت فيها حتى تم  أربعة قرون وثبتوا فكر أهل  الفاطميون طوال 
إسقاط الدولة الفاطمية على يد عدو الفاطميين صاح الدين األيوبي 

ومن اآلثار اإلسامية الشيعية في مصر هو مقام رأس الحسين 
ومرقد  زينب  السيدة  ومقام  السام  عليه 
األزه��ر  )جامعة(  وجامع  الِعلم  نفيسة 
ببعض  يحتفلون  المصريون  ي��زال  ال  و 
المناسبات الشيعية مثل )المولد( أي 
الحسين  مياد  شعبان  من  الثالث 

عرفت  وقد  وغيرها  السام  عليه 
بفوانيسها  هذا  يومنا  في  مصر 

الرمضانية الجميلة. 

اإعداد : عالء �شعيد الأ�شدي

مدينة القاهرة
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ا�شحك
 مع جحا

تنازع شخصان وذهبا إلى جحا 
هذا  ك��ان  لقد   : المدعي  فقال 

الرجل يحمل حما ثقيا ، 
أن  مني  فطلب   ، األرض  على  فوقع 
يدفعه  الذي  األجر  عن  فسألته  أعاونه، 

لي بدل مساعدتي له ، 
فقال ) ال شيء( فرضيت بها وحملت 

حمله .

 وهاأنذا أريد أن يدفع لي 
الا شيء . 

فقال جحا : دعواك صحيحة يا بني، 
ولما   . الكتاب  ه��ذا  وارف��ع  مني  اقترب 

رفعه 
قال له جحا : ماذا وجدت تحته ؟ 

خذها   : ج��ح��ا  ق���ال   . ش���يء  ال   : ق���ال 
وأنصرف 

جحا القا�شي 
ر�شوم : كمال البا�شا
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عقائدنا مناأنـــت

اإعداد : جمتبى مكي الع�شامي

جعفر الصادق قحطان القريشي
ماذا تتمنى؟

اتمنى ان اكون رجل دين  وخطيب
وكم عمرك يا جعفر؟ : 6 سنة  

في   ان��ي  جعفر؟:  يا  ان��ت  صف  اي  في 
روضة فاطمة الصغرى القرآنية.

من  شيء  تحفظ  هل  جعفر  يا  لطيف 
القرآن الكريم؟  

نعم
كم تحفظ من القرآن الكريم

نصف جزء
من  وجعلك  ياجعفر  فيك  اهلل  ب��ارك 
حفاظ القرآن الكريم وحقق اهلل أمانيك 

جميعًا
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عقائدنا
الإمامة

 ر�شم وتلوين : كمال البا�شا
اإعداد : ال�شيخ بدر العلي

فاطمة : السام عليك يا أمي ؟
األم :  وعليك السام يا فاطمة ؟ 

فاطمة :أمي هل تحدثيني عن أصول الدين ؟
  األم : أجل يا فاطمة سأحدثك اليوم عن اإلمامة ، وكيف بلغ النبي

الناس بها .
فاطمة : هل كان تبليغ النبي  بأمر من اهلل يا أمي ؟

ْغ َما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك   ]المائدة/67[ ، فجمع  ُسوُل َبلِّ األم : أجل حين قال اهلل لنبيه : َيا َأيَُّها الرَّ
الناس في مكان يطلق عليه غدير خم عند عودته من مكة بعد حجة الوداع ، فرفع عندها يد 
: أال من كنت مواله فإن عليا مواله، اللهم وال من وااله ، وعاد من عاداه،  وقال   اإلمام علي

وانصر من نصره واخذل من خذله .
فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أول األئمة اإلثني عشر الذين أمرنا اهلل بطاعتهم بعد رسوله:   

ُسوَل َوُأوِلي اْلَأْمِر ِمْنُكْم ]النساء/59[ َه َوَأِطيُعوا الرَّ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آََمُنوا َأِطيُعوا اللَّ
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هديةالعدد الدورات ال�سيفية التابعة 
ملدر�سة الإمام احل�سني عليه ال�سالم الدينية يف 

ال�سحن احل�سيني ال�سريف يف عموم العراق



من اأين لك 
هذا الدرع ...

انه درعي و اأنا 
اعر�شه للبيع فهل 
تريد اأن ت�شرتيه ..

انه درعي .. فقدته قبل فرتة من 
الزمن .. تعطيني اأياه اأم  نذهب 

اإىل القا�شي ليحكم بيننا ..

كال انه درعي اأنا ..
وانا م�شتعد للذهاب اىل 

القا�شي 

اأاأنت خ�شم 
هذا اليهودي 

يا اأمري 
املوؤمنني ..

 نعم اأيها القا�شي ..
 ان هذا درعي لدى اليهودي 

ويدعي انه درعه

ما تقول اأيها 
انه درعي .. ولن اليهودي ..؟

اأعطيه الأحد .

  يذكر ان االإمام علي  فقد درعة ووجده 
لدى يهودي يف اال�شواق يعر�شه للبيع ..

ذهب االإمام علي وهوحاكم الدولة االإ�شالمية ليمتثل اأمام �شريح القا�شي 
للدفاع عن حقه ومل ي�شتخدم نفوذه الإجبار اليهودي واخذ حقه منه . 

اإعداد : علي بدري
ر�شوم وتلوين: مهند ح�شن

اأخالق
 املع�شومني

اليهودي ودرع الإمام 
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 يا اأمري املوؤمنني هل 
من بينة ؟

نعم اأيها القا�شي 
ولداي احل�شن 

واحل�شني ي�شهدا 
اأنه  درعي 

يا اأمري املوؤمنني 
�شهادة االبن ال 

جتوز ، 

احل�شن واحل�شني 
�شيدا �شباب اأهل 
اجلنة ال جتوز 

�شهادتهما .

اهلل اأكرب .. 
 اأمري املوؤمنني 
يقدمني اإىل 

قا�شيه ، وقا�شيه 
يق�شي  عليه!!  ما 
هذه العدالة مل 

اأ�شمع حاكمًا بهذه 
العدالة

اأ�شهد اأن هذا الدين دين احلق ، 
واأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل واأ�شهد اأن حممدًا 

ر�شول اهلل ، واأن الدرع درعك يا اأمري املوؤمنني، 
�شقط منك لياًل واأنا اأخذته .

مبا اأنك  اأ�شلمت وقلت احلق 
فهذا الدرع لك هدية 
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يوميات كوكو
وبطوط

�شيناريو: علي البدري
ر�شوم وتلوين رقمي: كمال البا�شا

اخرت الفاكهة 
النا�شجة يا بطوط 

وال ت�شقط كل ما 
تراه اأمامك ..

ان الع�شا ثقلية يا كوكو 
وبالكاد اأحركها .. تعال 

واحملها بدل عني اإن اأردت 

انها فاكهة لذيذة .. 
احلمد هلل على نعمه 

انا اتعب اكرث منك 
ويجب اأن اأخذ ح�شة 

اأكرث من ح�شتك ..

انك طماع  يا كوكو  نحن 
االثنان نعمل معًا فلماذا  
تاأخذ اأكرث من ح�شتي .. 

فاأنا اأتعب مثلك متامًا 

�شوف لن اعمل معك 
جمددًا و�شاأقطف الثمار 

وحدي واآكل وحدي .

 لقد تلفت كل الفاكهة 
التي ا�شقطتها .. مع هذا 

�شوف لن اأعمل مع كوكو .. 
اإنه ي�شتغلني 
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منذ ال�شباح مل اأ�شل اىل 
الفاكهة... لكنني �شوف لن 
اعمل مع بطوط انه طماع

 لقد خ�شرت �شديقي 
وخ�شرت الفاكهة معًا .. 
لو كنا معًا الأكلنا ولعبنا 

كثريًا 

يجب اأن اأعذر �شديقي 
واحتمل منه بع�ض االخطاء 

.. فما الذي جنيناه من 
اخل�شام .. 

 �شاأذهب الأعتذر من �شديقي .. 
فال�شديق اأغلى من الثمار .. 

 يجب اأن اأحافظ على واأنا اأحبه كثريًا ..
ال�شداقة فهي اأجمل من 

الوحدة واأنا اأحب بطوط 
�شاأعتذر منه ..

جئت الأعتذر منك 
.. فاأنا اأحبك كثريًا 
واأنا جئت الأعتذر منك ..وقد ا�شتقت اإليك 

اأي�شًا .. و�شنقطف الثمار 
معًا .. اأيها ال�شديق العزيز 

. ففي اخل�شام الوحدة 
واحلرمان من الطعام ..
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زهراء
وبنات الميان

�شيناريو: علي البدري  - ر�شوم: وفاء عبا�س
تلوين رقمي: كمال البا�شا
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علوم
النمر 
امللطخ

معلم  حدثنا  ماجد  استاذ 
الصف  ف��ي  ال��ع��ل��وم 
عن  اليوم  االبتدائي  الثالث 
النمر الملطخ فقال: هو 
نوع من السنوريات، 
ي��ن��ت��م��ي  ال��ى 
ف���ص���ي���ل���ة 
ال���ق���ط���ط 
ال���ج���دي���دة 
النمريات،  عائلة  ضمن 
النمريات  بقدر  معروفا  ليس 
،النمر  ،ال��ب��ب��ر  )األس���د  األخ���رى 
ن��وع منتشر  وال��ج��اغ��وار( وه��و 
آسيوية.وتعتبره  بلدان  عدة  عبر 
كنوع  الطبيعة  حماية  منضمة 

مهدد باإلنقراض. 
فسأل علي المعلم فقال له: يا ستاذ 

هل هو كبير الحجم؟
السنور  فقال استاذ ماجد: يعتبر هذا 

م���ت���وس���ط 

الحجم إذ أن طوله يتراوح ما بين 
110سنتيمتر.لونه  إلى  سنتيمتر   65
يميل إلى الرمادي البني ويحتوي 

الغيوم  على بقع شبيهة بأشكال 
وهو سبب تسميته إذ أن كلمة الملطخ 

طول  نصف  ذيله  المتغيم.ويحتل  تعني 
جسمه ،أما األنياب فهي تعتبر أطول األنياب 
في عائلة السنوريات الحالية. تمتد مساحة 
من  تمتد  واس���ع؛إذ  نطاق  على  انتشاره 

الصين النيبال غربا وجنوب  ش��رق 
إلى  ج���زر شماال 

ال���س���ون���د 
األندونيسية جنوبا.

في  أع��داء  له  واليوجد 
ال��ب��ري��ة ب��اس��ت��ث��ن��اء 

البشر.

األعابوح�ساب
اإعداد : عالء �شعيد الأ�شدي
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األعابوح�ساب

التي  األع�����داد  ع��ي��ن 

الفواكه  عليها  تدل 

ال����م����وج����ودة ف��ي 

مستعينا  المربعات 

الموجود  بالمجموع 

في األسفل واليمين.

9

19

10

26

172810
اإلجابة في العدد القادم

إجابة 

العدد

  2 

اإعداد: الأ�شتاذ لبيب ال�شعدي 

7 =
9 =
13 =

1- عندما تريد ا�شتعماله ت�شع اأ�شابعك في 

عينه فما هو ؟

2- عندما تريد  ا�شتعمالها ترميها ؟

3-اأ�شمها على لونها فما هي ؟

4- كلما اأخذت منها كبرت ؟ 

5- ما هو ال�شىء الذى كلما طال ق�شر؟

اآخر  حذفت  اإذا  اأحرف  خم�ض  من  كلمة   -6

حرفان يبقى حرف ما هي الكلمة؟

الحلول: 

1- المقص   2-الكرة  3-البرتقالة 

4- الحفرة   5- العمر 6- حرفان
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نر�سم �شحتك
المشي هو احد التمارين الرياضية المفيدة جدًا لإلنسان 
الرياضات. من  كغيره   عالي  جهد  إلى  يحتاج  ال   وهو 

 فوائد المشي
الدموية  ال��دورة  من  ويحسن  والرئتين  القلب  يفيد 
ويساعد على المحافظة على لياقة ورشاقة الجسم 
من  ويحسن  ال����دوري  وال��ج��ه��از  للعضات  م��ق��وي 

استخدام االنسولين في الجسم ويقلل 
القلب  وأم����راض  وال��س��ك��ري  السمنة  مخاطر  م��ن 
وي���ق���وي ع���ض���ات  األرج������ل وال��ب��ط��ن وال��ظ��ه��ر، 
بالهشاشة. إصابتها  من  ويقلل  العظام   ويقوي 

النفسية  ال��ض��غ��وط  م��ن  التخلص  على  وي��س��اع��د 
الوضع  م��ن  ويحسن  ال��ي��وم��ي،  واإلج��ه��اد  والقلق 
الزائد. ال��وزن  من  التخلص  على  ويساعد   النفسي 

ال��م��ش��ي ف���ي أي م��ك��ان وزم���ان  ي��م��ك��ن م���زاول���ة 
وي��م��ك��ن  خ���اص���ة،  م���اب���س  أو  ت��ج��ه��ي��زات  ب�����دون 
فيكون  ال��ي��وم��ي��ة،  ال��ح��ي��اة  م��ن  ج����زءًا  ي��ك��ون  أن 
ب���دي���ًا ع���ن رك����وب ال���س���ي���ارة م��ت��ى أم��ك��ن ذل��ك 

 

كم تمشي :
أي   ( تصاعدية  فترات  في  المشي  يكون  ان  يفضل   
بعدها  يوميًا  ساعة  ربع  األول  األسبوع  في  تمشي 
ساعة  ثم  ساعة  نصف  إلى  الثاني  األسبوع  في  يزداد 

يوميًا (
كيف تمشي؟

غير  الساكن  المتوسط  ه��و  المشي  ط��رق  أفضل   
السريع الن سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن هذا ما 

قاله اإلمام أبو الحسن عليه السام 
رياضة  يمارس  أن  يريد  من  لكل  العامة  التعليمات 

المشي الطويل 
1-اإلحماء قبل المشي بان تحرك بعض مفاصل لليدين 

والقدمين بشكل دائري 
2- اختيار الحذاء والجورب المناسب لحجم الرجل

3- عند االنتهاء من المشي عليك إعادة جسمك إلى 
الوضع الذي كنت عليه قبل المشي كان تمشي  ببطء 

لمسافة معينة إلى أن تحس باستقرار بدنك .

المشي

4- تغتسل وتركز على مناطق االحتكاك بين الفخذين 
واإلبطين 

الجهد  بعد  لعضاتك  راحة  لتعطي  لفترة  تتمدد   -5
الذي مارسته . 

فهو  خصلة  عشرة  اثنتي  ال��س��واك   في  ان  احبائي 
وال  واله  عليه  اهلل  صلى  النبي   يتركه   فلم  السنة  من 
واحد من اهل بيته عليهم السام  حتى ان االمام ابو 
اسنانه  ضعفت  حتى  يتركه  لم  السام  عليه  عبداهلل 
ويبيض  الرحمن  وُيرضي  البصر  ويجلي  الفم  ويطهر 
وُيشهي  اللثة  ويشد  االسنان  صفرة  ويذهب  األسنان 
الطعام وُيذهب بالبلغم ويزيد في الحفظ ويضاعف 
الحسنات قال االمام ابو عبد اهلل عليه السام ركعتان 
بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك ،  وتفرح 

به المائكة 
 

السواك
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 اإعداد: علي جواد �شلوم
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من 
اأخالقنا

 ر�شم وتلوين رقمي : كمال البا�شا


